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Предговор

Свако такмичење које је у календару ВСС, мора бити у складу са Статутом ВСС, општим
актима ВСС, ФАИ правилицима, и овим Правилником.

Све оно што није одређено овим правилником или Законом, правилницима ВСС, одређује се
ФАИ Спортским кодом Секција 7Ц.

Сви пилоти учесници у лиги Србије, као и организатори такмичења, дужни су да прихвате и
придржавају се овог Правилника у целини.

Намера Државног првенства Србије као и Лиге Србије је да обезбеди фер и спортско
такмичење и сигурно летење у складу са правилником и да побољша и учврсти пријатељство
међу пилотима. Такође има за циљ да рангира пилоте у складу са рангом такмичења, као и да им
омогући да учествују у системима такмичења на континенталном и светском нивоу.

1. Уопште

1.1. Трајање

Државно првенство Србије траје 2 дана, минимално 3 такм. серије. Државно првенство
Србије  је саставни део Лиге Србије.

Појединачно такмичење које је део лиге Србије састоји се од два дана. Број такмичења у лиги
Србије у току једне такмичарске сезоне одређује комисија за пгхц. При одређивању календара
такмичења мора се водити рачуна да се појединачна такмичења не преклапају са Светским
куповима, Светским првенством, Европским првенством, и првенством Балкана или југоисточне
Европе у прецизном слетању.

Државно првенство Србије је саставни део лиге Србије

Сва такмичења која се рачунају за лигу Србије морају бити у календару ВСС пре почетка
такмичарске сезоне. Изузетно, због регуларности лиге и успешности исте, параглајдинг комисија
може у току сезоне укључити још неко такмичење у лигу, уколико за то има ваљаних разлога.

Отказивање или премештање такмичења лиге Србије у резервни термин такмичења, ради
лоше метео прогнозе,  може се вршити најкасније до поднева  дана који претходи првом
такмичарском дану.

1.2. Распоред програма такмичења

Програм такмичења је описан у локалним правилима и прилагођава се временским условима
на дан извођења. Програм обавезно прописује време пријаве такмичара, почетак прве серије,
укупан број серија и време закључења такмичења. Програм мора бити видно истакнут на огласној
табли такмичења.

1.3. Такмичарски полигон

Мерно поље је простор унутар кружнице полупречника 5м.
Центар кружнице има назив НУЛА. На нулу се поставља мерни инструмент тзв. Палачинка, према
ФАИ секцији 7-ц.
Мерно поље мора бити покошено и без избочина и удубљења која могу довести до повређивања
такмичара.

Такмичарско поље је простор унутар кружнице полупречника 10м од нуле. Приступ овом
пољу, осим такмичара који у њега слећу, имају службена лица такмичења и лица која овласти
директор односно организатор такмичења.
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Мерни инаструмент (палачинка) мора бити положена на нулу, односно центар мерног
поља. Подлога мора бити тврда и равна. Палачинка мора бити причвршћена, и постављена на
подлогу полупречника најмање 50цмм.
Показивач електронски измерених резултата мора бити постављен изван мерног простора да је
видљив за службена лица али и за публику.

Полетиште мора:
- бити безбедно за полетање
- омогућити полетање такмичара у кратком временском интервалу
- бити опремљено показивачима правца ветра и тракама које показују реалне правце ветра
- имати огласну таблу
- имати разграничен део за припрему од дела за полетање такмичара

Слетиште мора:
- бити дибро за безбедно слетање такмичара без обзира на правац ветра на слетишту
- имати разграничен или означен простор за публику
- бити опремљено показивачима ветра постављеним на висини најмање на 3м од земље, а

удаљеним најмање 10м, а највише 50м од такмичарског поља.
- имати видно постављен знак ВСС, као и простор за оглашавање спонзора ВСС
- имати видно постављену огласну таблу

За евентуална полетања изван конкуренције за време такмичења (друго полетиште, или
полетање између две серије, или у време паузе) на организатору је да означи друго слетиште које
мора бити минимално 100м од мерног поља. Исто треба означити ознаком за крај такмичења
(ознака у облику крста).

1.4. Званичне особе такмичења

Списак званичних особа са бројевима мобилних телефона мора бити објављен на огласној
плочи такмичења, као и у локалним правилима такмичења.

Такмичарски жири чине:
1. директор такмичења
2. делегат такмичења, који је одређен од стране ВСС
3. два представникa такмичара, који се одређује на генералном брифингу

Жири има задатак да проучи и одлучи
- да ли ће се такмичење одвијати с обзиром на метео услове
- да ли је такмичење ваљано
- да ли су притужбе такмичара основане или не
- да ли су резултати такмичења вањани и да их прогласи важећим тј. званичним

Жири се састаје на иницијативу једног члана. Одлучује гласањем. Председник жирија је делегат
такмичења. Жири одговара Комисији за параглајдинг и змајарство.

Директор такмичења
- одговара за организацију целог такмичења организатору такмичења и ВСС-у
- управља такмичењем у складу са Локалним правилима, овим правилником, ФАИ

правилницима и Законом,
- по потреби прекида и наставља такмичење
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 поштује одлуке жирија и препоруке делегата
 прима писмене притужбе такмичара и прослеђује их председнику такмичарског жирија

Технички делегат
- задужен је од стране ВСС, на предлог Комисиеј за параглајдинг, за контролу и помоћ у

спровођења такмичења по свим важећим правилима која се односе на такмичење
- дужан је да поштује Статут ВСС, Општа акта ВСС, правилнике параглајдинг комисије, ФАИ

правилнике, као и Закон.
- Месец дана пред такмичење дужан је да се упозна са Локалним правилима такмичења и

упозори на евентуалне неправилности у њима.
- Пре самог такмичења дужан је да провери полетиште, слетиште и све остало што мора

бити у складу са Локалним правилима и овим правилником.
- Предеседава такмичарским жиријем и сазива његов рад по потреби
- Фотографише такмичење
- Израђује извештај који предаје ВСС-у и организатору најкасније у року од 7 дана од

завршетка такмичења. Уз извештај прилаже слике, као и евентуалне притужбе и одговоре
на њих, ако их је било. У извештају оцењује елементе организације и даје предлоге за
побољшање квалитета.

Главни судија
- стара се да суђење буде праведно и по правилницима
- надзире и координира рад осталих судија
- надзире маневре при слетању и евентуална кршења правила која могу дисквалификовати

такмичара
- прима усмене притужбе и решава их
- на захтев директора такмичења отвара/затвара простор за слетање
- на такмичењима нижег ранга (лига, државно прбенство, ревијално такмичење) преузима

дужности судије за ветар и страног судије

Судија мерилац
- води рачуна о првом контакту такмичара са слетиштем, те мери резултат у мерном пољу,

којег гласно изговара записничару
- у случају приговора такмичра на резултат, даје своје мишљење главном судији
- пријављује прекршаје такмичара главном судији

Инострани судија
- стоји на ивици мерног поља и запажа додир такмичара и опреме са слетиштем
- недозвољено слетање или „пад“ такмичара пријављује главном судији

Судија за ветар
- надзире и бележи прекорачење ветра на слетишту и часу слетања такмичара,
- обавештава главног судију ако је дошло до прекорачења ветра

Записничар
- записује резултат који објави судија мерилац
- резултат који је уписао подноси такмичару на потпис
- на такмичењима нижег ранга може преузети улогу судије за ветар

Судијски тим
-састоји се у зависности од врсте такмичења од главног судије, судије мерилаца, судије за

ветар, страног судије, записничара.
- сви морају имати валидну судијску лиценцу, осим записничара
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Број (FAI –2)
Куп

такмичење
Светски

куп
drugo Државно балканско

A) главни судија 1x 1x 1x (+C,D) 1x 1x
B) судија мерилац 2x 2x 2x (+E) 2x 2x
C) страни судија 1x 1x
D) судија за ветар
E) записничар 1x (+D) 1x (+D) 1x (+D) 1x (+D)

Стартер
- руководи такмичаре на полетишту
- проверава стартне бројеве такмичара и позива их на припрему и полетање
- такмичару даје дозволу за полетање
- такмичару који не поштује правила забрањује старт, и пријављује га главном судији
- води стартну листу у којој евидентира полетање такмичара
- саопштава директору такмичења временске прилике и ток такмичења на полетишту
- по наредби директора такмичења отвара/затвара полетиште за полетање
- обавештава такмичаре о прекиду такмичења и записује све важне податке на огласну

таблу

1.5 Осигурање

Сви учесници морају да имају важеће медицинско осигурање или индивидуално осигурање
или важећу здравствену књижицу која у случају незгоде покрива медицинске трошкове опоравка
или хоспитализације.

Сваки пилот мора поседовати осигурање ка трећим лицима у складу са Законом о обавезном
осигурању саобраћају Републике Србије.

СВИ ПИЛОТИ ЛЕТЕ НА СОПСТВЕНУ ОДГОВОРНОСТ.

1.6 Потребне квалификације

Такмичари морају бити квалификовани за учешће на Државном првенству Србије и за Лигу
Србије. Потребно је да имају важећу пилотску дозволу и спортску дозволу ВСС. Потребно је да
имају и остале обезбеђене услове у складу са Законом.

Сваки пилот ће аутоматски бити рангиран у Лиги Србије ако се макар једном такмичи на
неком од такмичења из календара за Лигу Србије.

Под појмом јуниор сматра се пилот старости до 25.-те године живота. Ако у току такмичења
пређе ову старосну границу, остаје му статус јуниора до краја такмичарске сезоне, а од следеће
године може наступати као сениор.

1.7 Број учесника

Максимални број пилота који учествују на једном такмичењу је 120.

Максималан број пилота може бити и мањи уколико тако прописују Локална правила
организатора.

Уколико се јави већи број летача од максималног броја, они се селектују по WPRS или на
основу Локалних правила организатора.
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Уколико се ради о државном првенству, а број пилота прелази ограничења која су у
Локалним правилима, онда се мора водити рачуна о подједнакој заступљености клубова на
самом такмичењу.

Уколико је такмичење отвореног карактера, мора се водити рачуна да најмање 50% места од
максималног броја, буде обезбеђено за српске пилоте.

1.8 Локална правила

Под локална правила спадају правила која је припремио организатор такмичења и она
морају бити у складу са правилницима и регулативама ВСС и ФАИ. Она се подносе ВСС-у и
објављују на местима за информисање и техничком делегату најмање месец дана пре почетка
такмичења.

2. Такмичарска правила

2.1.Правила при полетању

Полетање води и евидентира  стартер. Редослед полетања је одредјен стартним бројем
такмичара.Такмичар који полети без дозволе стартера се дисквалификује.Такмичар који није
спреман за полетање или не жели да полети, а по редоследу је по редном броју,губи предност за
полетање.Накнадно полетање му дозвољава стартер према могућностима.Уколико такмичар не
стартује следи му максимални резултат серије.

2.1.1. Распоређивање у ваздуху и слетање

Дужност такмичара је да не омета друге такмичаре при полетању и коначном слетању. Свако
ометање је повод за дисквалификацију. За време такмичења су забрањени маневри који могу да
угрозе такмичаре и публику. Такмичари или други пилоти који лете ван конкуренције на смеју
пристајати у простору у коме се мери резултат.

2.1.2. Мерење такмичарских резултата

Мерење такмичарских резултата у простору за мерење обавља судијска екипа са важећим
судијским лиценцама о прецизном слетању параглајдерима. Сваки судија има свој једнако вредан
глас. Када су судијска мишљења различита одлучује се гласањем.

Слетање представља први додир тела или опреме са подлогом. Тачност места слетања мери се у
сантиметрима од места првог додира са подлогом до центра.Центар је круг пречника 3 цм. Центар
је резултат од 0 (нула) цм.

Начин мерења

 Тачност слетања се мери у мерном простору тачности од 1 цм
 Мерење у опсегу до 16 (15) цм од руба центра се изводи електронском направом која

приказује резултат на семафору.Уколико мерна направа затаји резултат се мери ручно
од центра.

 Уколико је први додир такмичара изван мерне направе, судија мерилац означи место
првог додира и резултат измери ручно

 Уколико је први додир на мерној направи видан али га мерна направа због слабог
додира не покаже, мери се први траг изван мерне направе.
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 Уколико је први додир неодредјен па и неисправан (нпр. цело стопало), мери се
раздаљина до тачке трага која је најдаља од центра.

 Уколико је први додир изван електронске мерне направе, па је каснијим додиром
направа активирана , признаје се додир пре активирања електронске направе.

 Уколико судија раздаљину не може тренутно да измери (долази други такмичар),
означи се место првог додира које мора да остане до мерења.

 За све додире изван мерног поља такмичару се додељује максимални резултат од 500
цм.

Казнени цм
 Уколико такмичар при слетању у мерном пољу а пре изласка из такмичарског поља, пре

него што његова купола не додаткне подлогу,дотакне подлогу неким другим делом тела
или опреме(искључује се додир упорницом или speed баром где се под speed баром
подразумева и кокон ) а не стопалима, сматраће се да је погрешио у мерном пољу и
доделиће му се резултат од 500 цм.

2.1.3. Потврда резултата

Такмичар потврђује резултат при слетању, пошто га судија измери и објави, својим потписом.
У случају да се са резултатом не слаже (не потпише га), главном судији подноси усмени приговор.

Уколико се приговор не прихвати, може да поднесе писмени приговор (протест). Писмени
приговор се подноси по завршетку серије. У њему описује догађај и наводи чланове правилника
за које сматра да су прекршени, заједно са својим предлогом. Протест се насловљава директору
такмичења и предаје се записничарском столу. У том случају прилаже и кауцију у висини 20e, која
му се враћа у случају оправдане жалбе.Одлука жирија је коначна.
Уколико је резултат непотписан, а у одрђеном времену није уручен писмени протест, исти се
сматра важећим.

2.1.4. Спољна помоћ такмичару

Комуницирање или било каква сигнализација такмичару од полетања до слетања од
стране трећих лица је забрањена и може бити повод за дисквалификацију такмичара.

2.1.5. Дисквалификације

Не поштовање правила овог правилника а посебно одредби о забранама , може довести
до дисквалификације такмичара.
Такмичар се дисквалифијује такође, ако он сам или део његове опреме намерно смета другом
такмичару, при слетању па се може догодити да се старт понови за ометеног такмичара.
Такмичар се такође дисквалификује ако се не спортски и не примерено понаша за време док траје
такмичење.
Дисквалификацију изриче директор такмичења.

Сваки такмичар који изводи акро или било које маневре који угрожавају личну
безбедност, као и безбедност осталих такмичара,изнад слетишта , биће опоменут, кажњен са 500
поена други пут , а ако то понови још једном биће дискалификован са такмичења.
Дисквалификацију изриче директор такмичења. Такмичарски жири може дати предлог Комисији
ПГ да таквог пилота дисквалификује и из лиге Србије.
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2.2.Правила при полетању

Постигнути резултати такмичара се бодују у две конкуренције : екипно и појединачно

2.2.1. Појединачна конкуренција

У резултат улази сума измерених раздаљина у казненим сантиметрима у свим
такмичарским серијама.

Појединачни победник је такмичар који у свим измереним серијама има најмањи збирни
резултат.

2.2.2. Додела места

Уколико такмичари у појединачној конкуренцији имају исти резултат на крају за прва три
места и уколико временске прилике дозвољавају , може се извести још једна додатна серија за
коначног победника.
Исто важи и за екипну конкуренцију.
Додатна серија је намењена само за поделу награда и пехара иначе бодовни систем остаје
непромењен.

3. Серије за Државно првенство и Лигу Србије и рангирање такмичара

3.1. Државно првенство

Максималан број серија за државно првенство је осам. Број такмичарских дана је два.

После пете серије одбацује се једна најлошија серија за сваког пилота појединачно.

Државно првенство је успешно уколико се у току дводневног такмичења изведу најмање 3
успешне серије.

3.2. Лига Србије

Појединачно такмичење које се бодује за Лигу Србије је важеће ако се оствари најмање једна
важећа серија.Минимални број серија за лигу је 3 по једном такмичењу.

Ранг листа Лиге Србије је важећа уколико је било најмање осам изведених серија током
сезоне.

Пилот који по коначној листи на крају сезоне, има најмањи број негативних
сантиметара,после одбачене сваке треће најлошије серије, биће проглашен и награђен титулом
победника лиге Србије.

Биће проглашени најбољи пилоти-жене и пилоти-јуниори, уколико их има најмање шест
учесника по категорији односно како је прописано Општим спортским правилником ВСС.

3.3. Лига Србије, државни првенство – екипни пласман

Екипа броји 4 (четири било која пилота) + 2 (два пилота јуниора или жене), а 3(три) најбоља
резултата се узимају у обзир за бодовање екипног резултата за сваку екипу по важећем задатку.

У екипном пласману нема одбацивања лоших серија.

Екипа може бројати и више чланова од наведеног броја, с тим да вођа тима мора писмено
најавити пре почетка такмичарског брифинга који пилоти ће се рангирати за екипни пласман.
Писмена најава се подноси делегату такмичења, који на брифингу саопштава наведену најаву.
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Екипа се не може мењати у току такмичарске сезоне, односно чланови екипе који почну
сезону у одређеној екипи, морају и да је заврше у истој екипи. Екипа се може попуњавати новим
члановима у току такмичарске сезоне, уколико исти нису претходно наступали у саставу неких
других екипа.

Екипа која освоји најмање негативних сантиметара на крају такмичења биће проглашена за
победничку екипу Државног првенства.Екипа која у Лиги Србије у такмичарској сезони после
одбачене сваке треће најлошије серије оствари најмањи број негативних сантиметара , биће
проглашена за победника лиге.

На државном првенству екипу могу да чине само чланови матичног клуба.

4. Регистрација и награде

Пилоти који желе да учествују у Лиги Србије не плаћају годишњу регистрацију за учешће у

лиги.
Награде за победнике Државног првенства и Лиге Србије, за све категорије, које додељује

ВСС су следеће:
1.место, појединачно – златна медаља, диплома, пехар
2.место, појединачно – сребрена медаља, диплома
3.место, појединачно – бронзана медаља, диплома

1.место, клуб/тим – златна медаља, диплома, пехар
2.место, клуб/тим – сребрена медаља, диплома, пехар
3.место, клуб/тим – бронзана медаља, диплома, пехар

5.  Котизација

Котизација такмичења у лиги Србије укључује :

-транспорт до узлетишта

-медицинско обезбеђење

-радио веза

-електронска обрада података

-медаље, пехари и дипломе

-информацију за смештај по повољној цени

-сендвич са водом

-мајица или други прикладан сувенир такмичења

Котизација за свако такмичење у лиги Србије износи 13 ЕУР по дану.
Резервни дан подразумева извршење само једне серије за успешност такмичења. Организатор, за
доделу награда спонзора, може да спроведе и више серија према  ЛП.
Котизација за државно првенство износи 13 ЕУР /дневно.
Котизација за такмиченје које се паралелно одвија са такмиченјем у прелету износи 10 еура
дневно.

Такмичења у којима се ангажују средства која изискују додатне трошкове организације
(хеликоптер, витло, и слично), или су уједно такмичења вишег ранга (светски куп, и слично) могу
имати већу котизацију по дану такмичења, о чему се мора сагласити Комисија за параглајдинг и
змајарство.
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Уколико је такмичење отказано и премештено у резервни термин, котизације које су
уплаћене вреде за нови термин одржавања. Уколико је отказано такмичење и у резервном
термину због више силе, учесницима се враћа 30% до 50%  уплаћене котизације. Износ враћене
котизације одређује директор такмичења.

Износи котизација су непроменљиви у току такмичарске сезоне, осим за евентуално
поновљено такмичење у резервном термину, када пгхг комисија или организатор могу смањити
котизације, али и не морају се придржавати свих одредаба из првог става овог члана.

.

Званични језик
Званични језик је српски и енглески уколико има страних учесника.

7.  Брифинг

Сваки брифинг мора бити на српском језику и енглеском језику уколико има страних
такмичара

7.1  Генерални брифинг

Генерални брифинг се одржава пре самог такмичења и обавезан је за све пилоте који
учествују на такмичењу.

Све главне информације са овог брифинга морају бити истакнуте и на огласној табли .

7.2 Дневни брифинг

Овај брифинг се одржава на стартном месту испред огласне табле и на њему присуствују сви
пилоти. Сви технички подаци утврђени током овог брифинга морају бити истакнути на огласној
табли за брифинг. Летачева је обавеза да се информише током брифинга или са огласне табле
која је постављена у ту сврху.

8. Приказ резултата

Привремени резултати требају бити истакнути чим пре на огласној табли, тако да се могу
поштовати правила за жалбе и протесте.

Поред ранг листе резултати морају садржавати и време постављања на огласну таблу, са
потписом техничког делегата.

9.Жалбе и протести

Сваки пилот може уложити жалбу у року од сат времена од постављања привремених
резултата на огласној табли, писменим путем и предати је директору такмичења. Уколико се
жалба односи на задњи такмичарски задатак такмичења, рок за подношење је пола сата.
Директор одговара на жалбу у року од сат времена. Ако је пилот и тада незадовољан решењем,
може у року од сат времена, уложити протест техничком делегату, који сазива комисију за
протесте (жири) и истом председава. Протест мора бити решен до почетка наредног брифинга,
осим ако је протест уложен задњег такмичарског дана, када се мора решити у року од пола сата.
Такса за протест на свим такмичењима Лиге Србије и за Државно првенство износи 20 ЕУР .
Износ таксе се у случају позитивног решења враћа у целости пилоту који је поднео протест, у
противном, задржава је организатор лиге тј. ВСС.
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10.  Летачка и безбедоносна регулатива

10.1  Поштовање закона

Од сваког такмичара се захтева да поштује Закон, Правилник о параглајдингу Републике
Србије, ФАИ и ВСС правилнике, као и Локална правила.

10.2 Опрема

Сваки пилот обабвезан је да користи летачку опрему прописану Правилником о
параглајдингу, као и ФАИ Спортским кодом секција 7Ц, те прописима Директората за цивилно
ваздухопловство Републике Србије.

10.3 Физичка спремност, антидопинг контрола

Летач не сме да лети уколико није у доброј физичкој форми. Свака повреда, лекови или други
медикаменти који могу утицати на летачев наступ у ваздуху морају пре почетка летења бити
пријављени руководиоцу такмичења.

Сваки пилот обавезан је да се подвргне тестовима Антидопинг агенције Републике Србије или
Светске антидопинг агенције, уколико се то од њега тражи. Избегавање ових тестова може трајно
удаљити сваког такмичара из спорта којим се бави.

10.4 Летење ван прописа

Летење ван прописа који се објављује у Локалним правилима, или на Генералном брифингу
је строго забрањено.

Летење ван прописа се санкционише локалним правилима.

10.5. Опрема за комуникацију

Радио станице се у ваздуху могу користити само из безбедоносних разлога. Организатор
такмичења објављује званичну безбедоносну радио фреквенцију. Она мора бити у складу са
локалним законима. Све радио станице морају бити подешене на дате радио фреквенције за
време такмичења.

Коришћење VOX-а је забрањено.

11.  Учешће на такмичењу

Организатор подразумева да ће сви такмичари који су се пријавили летети све серије у
складу са овим правилником. Уколико то није случај, такмичари морају да обавесте организатора
да не настављају извођење серија. Казниће се они такмичари који то не ураде елиминисањем са
такмичења или додавањем казнених поена.

12. Додела награда

Организатор је дужан да на време у складу са Локалним правилима и овим правилником,
организује доделу награда.

Сви пилоти су обавезни да присуствују додели награда за свако такмичење.

Победници такмичења које је саставни део лиге дужни су да присуствују додели, у
противном награде се неће уопште уручити.
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Секција 1 Д

Репрезентација
дисциплина Параглајдинг – прецизно слетање – accuracy

13. Уопште
Овом секцијом правилника одређује се начин одабира репрезентације у дисциплини
Параглајдинг прецизно слетање.

14. Општи услови
Члан параглајдинг репрезентације Србије може бити пилот параглајдера који је:
- држављанин Србије
- поседује валидну дозволу параглајдинг пилота Србије са припадајућим ФАИ и ВСС
спортским дозволама за текућу годину
- одређен правилима која су описана у овом Правилнику, а верификован од стране
селектора (ако није одређен селектор, онда од стране пг-комисије)
- да није суспендован из репрезентације или под дисциплинском мером забране наступа
за државну репрезентацију
- одређен у складу са ФАИ правилницима

15. Начин одређивања ранг листе за репрезентацију у параглајдингу
За одређивање ранг листе пилота за репрезентацију Србије у параглајдингу, узимају се
следећи чиниоци:
- ранг листа WПРС за 1.јануар текуће године (године у којој је ФАИ1 такмичење за коју се
репрезентација формира) или најмање 3 месеца пре одржавања ФАИ1 првенства (ово само у
случају ако је ФАИ1 такмичење у прва 3 месеца текуће године.
- ранг листа задње лиге Србије у години која претходи години у којој је ФАИ1 такмичење.
Bp=100X[(BpWPRS/BnspWPRS)X0,60 + (BpLS/BnpLS)X0,40]
Где је:
Bp - Бодови пилота за пласман на листи за репрезентацију.
BpWPRS - Бодови пилота на WПРС листи.
BnspWPRS - Бодови најбоље пласираног Српског пилота на WPRS листи.
BpLS - Бодови које је пилот освојио у лиги Србије.
BnpLS - Бодови које је освојио најбољи пилот у лиги Србије (победник лиге).
Ранг листа сваког пилота се добија поретком од оног који има највише бодова према оном
који има најмање бодова.
Жене летачи се налазе на јединственој ранг листи, заједно са мушкарцима, али ако се
посебно бирају и жене за репрезентацију као посебна категорија летача, онда се прави и засебна
ранг листа за жене.
Уколико неко од такмичења није валидно (лига Србије), онда се број бодова рачуна без тог
такмичења, а коефицијенти у формули се не мењају.
На основу WPRS 1.јануара текуће године и коначних резултата Лиге Србије одређује се
коначна ранг листа ширег састава репрезентације (или најмање 3 месеца пре одигравања ФАИ 1
такмичења уколико је ФАИ1 такмичење у прва три месеца текуће године).
Из овог, ширег састава, по редоследу, бираће се репрезентација Србије у параглајдингу у
зависности колико чланова репрезентације треба за ФАИ1 такмичење.

16. Остали фактори који утичу на избор репрезентације
На избор репрезентације, без обзира на ранг листу која је састављена по овом правилнику,
утичу и ФАИ услови, те локална правила организатора такмичења, на која се шаље репрезентација
Србије.
Тако, без обзира на ранг листу, приоритет имају пилоти који испуњавају услове које
прописује ФАИ и локални организатор такмичења.
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Уколико у ширем саставу репрезентације ВСС нема довољно пилота који испуњавају услове
из става 1. овог члана, у репрезентацију, по одлуци параглајдинг комисије, могу ући и пилоти ван
ширег списка репрезентације.

17. Датум одређивања састава параглајдинг репрезентација
На првом састанку пг комисије после завршене такмичарске сезоне, која претходи ФАИ1
такмичењу за које се одређује репрезентација, а најкасније до 1.јануара текуће године,
верификовањем свих резултата остварених у току протекле сезоне, одредиће се шири састав
репрезентације Србије у параглајдингу за наредно ФАИ1 такмичење (7 пилота и 3 жене).

18. Жалбе на избор репрезентације
Након састанка комисије, избор репрезентације ће бити објављен путем званичног форума
ВСС и сајта ВСС, тако да право жалбе на избор могу писменим путем послати сви заинтересовани у
року 7 дана од дана објављивања исте.
Жалбу решава комисија у ужем саставу: председник пг-комисије, потпредседник пг-
комисије и ФАИ делегат параглајдинг комисије ВСС.
Уколико онај ко се жали ни тада није задовољан, има право да се жали у складу са ОСП ВСС.

19. Вођа репрезентације (team leader)
Поред чланова репрезентације, на горе наведеној комисији, бираће се (по потреби) и вођа
тима. Вођи тима ће бити плаћена котизација од стране параглајдинг комисије, односно ВСС.
Вођа тима може бити:
-члан репрезентације (такмичар)
-члан ширег састава репрезентације
-лице по одлуци параглајдинг комисије, председника параглајдинг комисије или селектора
Вођа тима мора задовољавати следеће услове:
-да добро говори енглески језик
-пожељно да говори језик земље у којој се одржава такмичење
-да одлично познаје параглајдинг терминологију
-да је комуникативан
-да има домаћу и страну возачку дозволу минимум Б категорије
-да изузетно познаје такмичарску проблематику

20. Селектор репрезентације
Селектор, уколико је одређен, може бити уједно и вођа тима параглајдинг репрезентације у
прелету, уколико параглајдинг комисија тако одлучи.
Селектор репрезентације од укупног броја такмичара који су примљени на ФАИ 1
такмичење, одређује тим који се такмичи за државу у екипној категорији.
Селектор такође одређује резервног пилота у екипној конкуренцији и по потреби, по
правилима ФАИ, врши замену.
У складу са Законом, Статутом ВСС, Правилницима и Упутствима ВСС селектор има пуно
право да у сагласности са вођом тима, одстрани члана репрезентације из њеног састава уколико
исти крши правила понашања и Закон.

__

21. Обавезе чланова репрезентације

Чланови репрезентације су дужни да се понашају у складу са Законом (без обзира у којој
држави се налазе), као и у складу са Статутом ВСС, и Правилницима ВСС.

Корисници државних стипендија дужни су да се одазову позиву у састав репрезентације.

Селектор репрезентације, као и органи управљања ВСС могу искључити члана
репрезентације из састава репрезентације у случају кршења става 1.и 2. овог члана.
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Члану репрезентације који се не придржава одредби става 2. овог члана биће на предлог
ВСС одузета државна стипендија и неће моћи добити стипендију у наредних 3 године. Ово се не
односи на оправдане случајеве. Оправданост сваког случаја појединачно оцењујње на предлог
Комисије за параглајдинг, Управни одбор ВСС.

22. Завршне одредбе

Овај правилник ступа на снагу 1. децембра 2013. године.


